
  
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  

เรื่อง   ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาสาย  
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล การเลื่อนค่าจ้างส าหรับลูกจ้างประจ า 

การเพิ่มค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้างท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------------- 
                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  และมาตรา ๑๕ แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่14 
ธันวาคม 2559 ได้มีการก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง เพ่ิม
ค่าตอบแทน และต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหนังสือก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางใหญ่ จึงขอประกาศก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาท างานสาย
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล การเลื่อนค่าจ้างส าหรับลูกจ้างประจ า การ
เพ่ิมค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
  1. วัน เวลาท างาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  
  2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)              
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ก าหนดให้มาท างานสายไม่เกิน 15 ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วัน
ท าการ  ยกเว้นกรณีวันลาดังต่อไปนี้ 
   2.1 ลาส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย                       
ในประเทศหรือต่างประเทศ 
   2.2  ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการในประเทศหรือต่างประเทศ  
   2.3  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
   2.4  ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
   2.5  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกิน60 วันท าการ 
   2.6 ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
   2.7  ลาพักผ่อน 
   2.8  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   2.9  ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
  การนับจ านวนวันลาไม่เกิน 23 วันส าหรับวันลากิจส่วนตวั และวันลาปุวยที่ไม่ใช่วันลาปุวยตาม
ข้อ 2.6  ให้นับเฉพาะวันท าการ  
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  3.  การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มาสายเกิน 15 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วัน                      
(วันท าการ) หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้น
เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้นๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
  4.  การลาให้ส่งใบลา ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบก่อนวันลาไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ยกเว้นการลา
ปุวยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) การลาที่ไม่ส่งใบลาถือว่าขาดราชการ ในกรณีลาปุวยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้
เขียนใบลาในวันแรกของการมาปฏิบัติราชการ หากไม่ส่งใบลาภายใน 1 วัน ถือว่าขาดราชการ  
  5.  ในกรณีมีภารกิจราชการ เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เดินทางไปราชการ หรือลา เมื่อเสร็จ
ภารกิจให้ลงบันทึกในสมุดลงเวลาช่วง วัน เวลา ที่ไปปฏิบัติภารกิจหรือลา (หากไม่ลงบันทึกในสมุดลงเวลาราชการ
ถือว่าขาดราชการ)  
   ทั้งนี้ให้ประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ เรื่อง ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ       
จ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาสาย เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล                    
การเลื่อนค่าจ้างส าหรับลูกจ้างประจ า การเพ่ิมค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้าง
ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ เพื่อน าเสนอพิจารณาความดี
ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง เพ่ิมค่าตอบแทน ต่อสัญญาจ้าง รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับ 
หากกรณีพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับโทษทางวินัย 5 สถาน  
       
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
                                                                                            

                                
                                                              (นายกุศล  ศรีปัญญา) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


